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1. INNLEDNING

1.1. Firmaer denne høringsuttalelsen kommer fra

Vi viser til høringsbrev av 22.3.2018, samt senere forlengelse av høringsfrist i ovennevnte
høring. Denne høringsuttalelsen inngis for firmaene listet opp nedenfor.

Enkelte av firmaene vil i tillegg til denne felles høringsuttalelsen inngi egne
høringsuttalelser.

Firmaer:
New Nordic AS
Kinsarvik AS
Sunkost AS
Dr. Fedon Lindberg produkter AS
Nordic Premium AS
Life Scandinavia AS
Immitec AS
Arcon Norway AS
PharmaNord AS
Mezina AS
Norges Naturmedisinsentral AS
Lectinect AS
Medpalett AS
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Maharishi AyurVed produkter AS
Biobalanse AS
Pharmatech AS
MedicaNatumin AS
Engholm NDS Nutrition AS
Naturimport AS
Vitalkost AS
MSM Norge AS
Bioflora AS
Proteinfabrikken AS
Biosan AS
Eqology.no AS
Arctic Source AS
TGM AS
NaturalLab AS
NutraCare AS
Vitaliv AS
Pharma Norge AS
Naturamed Pharma AS
Avant Garden AS
Sports Nutrition AS
Biogredia&Bioconnect AS
Skagerak Gruppen AS
Biomed Pharma AS
Naturlig Norge AS
Skagerak Sales Group AS
Body & Soul AS
Good for me AS

1.2. Sammenfatning av synspunktene i høringsuttalelsen

Sammenfatningsvis er det firmaenes oppfatning at den nasjonale reguleringen av «andre
stoffer» somMattilsynet legger opp til er uhensiktsmessig. Bruk av såkalte «andre stoffer» i
kosttilskudd er tilstrekkelig regulert i eksisterende regelverk. Dersom ytterligere regulering
behøves, bør dette gjøres i kosttilskuddforskriften, og forslaget som er på høring bør
skrinlegges. Etter firmaenes oppfatning vil forskriftsendringen som er på høring ikke føre til
økt mattrygghet, og den vil medføre økt byråkratisering og økt byrde for bedriftene. Fordi
systemet slik det foreslås er så byråkratisk og krevende for bedriftene, vil i realiteten mange
produkter forsvinne selv om det ikke er noen som helst helsefare knyttet til dem.
Forbrukerne kan derfor komme til å miste mye av sin frihet til å velge kosttilskudd som de
mener hjelper dem. En konsekvens av den manglende tilgangen på produkter som
forbrukerne ønsker, kan bli en ytterligere økning av privatimport av kosttilskudd. Publikums
tillit til myndighetene og regelverket kan bli svekket dersom en forskriftsendring fører til at
uskadelige produkter fjernes fra markedet.



3/13

Forskriftsforslaget slik det foreligger, er uklart på vesentlige punkterer, noe som ytterligere
vil bidra til byråkratisering og være en byrde for bedriftene. Positivlisten i forskriftsforslaget
er svært kort, slik at mange produkter som er på markedet og som har vært det i mange år
faller utenfor, uten at det er påvist noen fare for helseskade. Overgangsordningene er for
korte.

Dersom ytterligere regulering skal på plass, vil en negativ-liste være det mest
hensiktsmessige.
Positivliste gjør at det blir uhyre viktig at det er klart hva «andre stoffer» er, og hvilke av dem
som omfattes av §§7-10. Dessuten er det viktig at en positivliste er uttømmende, noe
nåværende positivliste ikke er.

2. OVERORDNEDE SYNSPUNKTER

2.1. Helsefare ved inntak av «andre stoffer»?

I høringsbrevet side 1, siste avsnitt, står følgende: «For høyt inntak av visse «andre stoffer»
kan imidlertid være forbundet med alvorlig helserisiko og i verste fall død.» Sett i kontekst av
utkastet til forskriftsendring, finner vi utsagnet påfallende. De stoffene som er ment regulert
i det nye forskriftsforslaget er stoffer som er i bruk i dag, som har vært i bruk siden før 15.
mai 1997, og som anses som trygge.

I konsekvensutredningen, er ett av hovedpunktene «3. Problembeskrivelse», og første
underpunkt under dette er «3.1 «Andre stoffer» kan være helsefarlige.» Det later altså til at
det er denne helsefaren som er problemet som skal løses ved forskriftsendringen. I punkt 3.1
nevnes en del eksempler på helsefarlige stoffer som er legemidler. Dette er stoffer som
allerede er nøye regulert i dagens regelverk, og det er vanskelig å forstå sammenhengen
mellom disse stoffene og forskriftsendringen som nå foreslås.

Neste underpunkt under «3. Problembeskrivelse» er «3.2 Tidligere barriere ble fjernet i
2008». Her beskrives at legemiddelverket ikke lenger uten videre bedømmer et produkt som
legemiddel selv om det inneholder et stoff som står på legemiddellisten. Produktene
vurderes individuelt.

Det later altså til at det er produktene som tidligere «automatisk» ble vurdert å være
legemidler, men som nå bare er legemidler dersom de faller inn under
legemiddeldefinisjonen, som er mye av det som anses som et problem og som skal reguleres
i det nye forskriftsforslaget.

I punkt 3.2 i konsekvensvurderingen står følgende: «Endringen innebærer at flere stoffer med
fysiologisk effekt kan inngå i kosttilskudd uten at dette medfører klassifisering som
legemiddel. Slike stoffer kan potensielt være helseskadelige.»
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Det er ikke tvil om at mange stoffer som er legemidler potensielt kan være helseskadelige.
Imidlertid er det en grunn til at enkelte produkter ikke regnes som legemidler ved
vurderingen som Legemiddelverket gjør. Å si at disse produktene skal være forbundet med
«helsefare og i verste fall død» som er uttrykket som er brukt i høringsbrevet, virker svært
søkt, selv om produktene kan inneholde stoffer som i en annen sammenheng, for eksempel i
en høyere konsentrasjon, kunne være et legemiddel.

Det later til at høringsbrevet og konsekvensutredningen trekker frem det verste av eksempler
på stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt og som ikke er vitaminer eller
mineraler, altså «andre stoffer», og bruker dette som en argumentasjon for å regulere en
gruppe stoffer som er en helt annen enn «skrekk-gruppen» som brukes i argumentasjonen.

Det har blitt funnet kosttilskudd med helsefarlig innhold, og med innhold av legemidler. Men
disse kosttilskuddene er ulovlige i dag, og da ikke bare på grunn av den generelle regelen om
at næringsmidler skal være trygge. Skrekkeksemplene som manes frem er allerede forbudt,
og man bekjemper dem ikke ved å forby dem en gang til, men ved å håndheve reglene, blant
annet ved grensekontroll.

Et eksempel på et stoff som allerede er regulert, er koffein. Det er et legemiddel. Imidlertid
vurderer legemiddelverket det slik at enkelte koffeinholdige produkter ikke skal regnes som
legemiddel. For produkter som utelukkende inneholder koffein som aktiv ingrediens, vil
legemiddelverket vurdere produkter som gir mer enn 100 mg koffein/døgn som legemidler,
jf. https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-
produkter. I Mattilsynets forskriftsforslag er det greit med kosttilskuddsprodukter som
inneholder 300 mg koffein per døgndose. I dette landskapet blir det ikke lett for bransjen å
navigere.

2.2. Den nye reguleringen er uhensiktsmessig

Det finnes allerede bestemmelser som forbyr spesifikke «andre stoffer» eller som setter
grenser når det gjelder mengde av et visst stoff. Dessuten skal alle næringsmidler være
trygge, og Mattilsynet har vide fullmakter mht å stoppe næringsmidler som er utrygge, både
i form av enkeltvedtak og i form av forskrift. Næringsmidler som er «ny mat», dvs ikke har
vært i bruk før 15. mai 1997, må godkjennes før de kan omsettes.

Det er en rekke «andre stoffer» som nå brukes lovlig i kosttilskudd, og som har vært brukt
lovlig i lang tid uten at noen form for helseskade har oppstått. EU har valgt å ikke regulere
disse stoffene fordi de ikke anses å være et helseproblem. Men i Norge vil man nå regulere
dem.

I EU regner man med at 400 såkalte «andre stoffer» brukes i kosttilskudd/næringsmidler.
Mattilsynet ønsker en forskrift hvor i utgangspunktet bare ca. 40 «andre stoffer» står på
positivlista.

https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkter
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Imidlertid er det jo slik at alle «andre stoffer» som er i bruk og som ikke er forbudt i dag,
regnes som trygge. Disse stoffene har enten vært i bruk fra før 15. mai 1997, eller de er
godkjent som «ny mat».

Mattilsynet har ikke ved sin gjennomgang funnet «andre stoffer» som de vil forby. Ingen
stoffer foreslås oppført på negativliste, jf. høringsbrevet side 12: «En slik negativliste kan gi
oversikt over hvilke «andre stoffer» i hvilke mengder, som vi har vurdert, men ikke tatt inn på
positivlisten, på bakgrunn av at tilsetningen ikke anses som trygg. [ ...]
foreslår vi imidlertid ikke innføring av en slik negativliste (innenfor virkeområdet til
positivlisten), da vi på nåværende tidspunkt ikke har identifisert stoffer som er aktuelle å føre
opp på denne listen.» (Vår understreking.)

Vi mener at helserisiko knyttet til kosttilskudd ikke skyldes de velprøvde «andre stoffene»
som det ikke er noen kjent risiko med, men andre forhold:

 Ulovlig innhold av for eksempel legemidler

 Produkter som ikke er merket i henhold til regelverket

 Produkter som inneholder noe annet eller mer enn det deklarerte

Dette er ulovlig i dag. Problemene i de tre kulepunktene ovenfor avhjelpes ikke ved at
produkter som ikke står på positivlisten i forskriftsforslaget forbys (alternativt en omstendelig
og dyr søknadsprosess).

Etter vår oppfatning er altså ikke virkemiddelet som foreslås egnet til å løse det egentlige
problemet, jf. kulepunktene ovenfor, samtidig som virkemiddelet vil ha mange uheldige
konsekvenser.

Uheldige konsekvenser:

 Hindrer forbrukernes frie valg.

 Gjør at de som mener seg hjulpet av et produkt, plutselig blir stående uten mulighet
til å skaffe det på vanlig måte

 Bidrar til økt privatimport av helsekostprodukter

 Bidrar til at forbrukere mister troen på myndighetsforbud på næringsmiddelfeltet,
siden mange produkter nektes omsatt uten noen som helst dokumentasjon for eller
mistanke om helsefare

 Kan skape vansker i forhold til EU siden forbudet må begrunnes ut fra helsehensyn
samtidig som det ikke er vitenskapelig belegg for at stoffene utgjør en helsefare

 Stor ulempe for virksomheter innenfor kosttilskuddsfeltet, særlig for norske
virksomheter fordi de ikke kan støtte seg på EØS-vareloven

 Siden regelverket er uklart på vesentlige punkter, vil både virksomhetene og
myndighetene få merarbeid.
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2.3. Er det hensiktsmessig å regulere kosttilskudd sammen med berikning
av
matvarer?

Det synes uhensiktsmessig å regulere kosttilskudd i en forskrift som egentlig har å gjøre med
berikning av næringsmidler. Det finnes en egen forskrift for kosttilskudd som eventuelt kan
utvides. Det er stor forskjell på berikning av matvarer og kosttilskudd. Forskriften som nå
planlegges endret omhandler i dag i all hovedsak berikning. Forbrukeren er ofte ikke bevisst
om at maten han spiser har blitt tilsatt berikning. Forbrukerne vil heller ikke veie maten og vil
derfor ikke vite hvor mye av maten og dermed av berikningsstoffet som inntas. Det er også et
problem at forbrukeren kan innta mange ulike matsorter som er beriket i løpet av en dag, og
at totalmengden av stoffet som inntas dermed kan bli stor. Av disse og andre gode grunner
er berikning strengt regulert i berikningsforskriften. Endringene som foreslås i denne
forskriften når det gjelder berikning er først og fremst en klargjøring og en oppmykning i og
med at søknadsplikt erstattes av meldeplikt..

I motsetning til berikede matvarer, er kosttilskudd noe en forbruker bruker som følge av et
bevisst valg. Produktene blir også brukt av leger og terapeuter i behandlingen og ligger i et
sjikt mellom mat og legemidler. Kosttilskuddet er laget basert på en viss døgndose og
døgndosen er angitt. Produktene er merket på en måte som gjør at forbrukeren kan velge ut
fra eget behov. Kosttilskudd er ikke noe man tilfeldigvis får i seg fordi man er sulten og spiser
mat, slik som det kan være med beriket mat. Det er uproblematisk for forbrukeren å velge
bort kosttilskudd dersom han ikke ønsker det. Kosttilskudd brukes ofte bare i en kortere
periode eller en fase i forbrukerens liv, mens berikede matvarer kan være noe som inntas
hele livet og uten at det foreligger bevissthet om inntaket.

Kosttilskuddsbransjen oppfatter berikningsfeltet for å være et helt annet område enn
kosttilskudd. Å slå sammen disse to feltene – samtidig som man har en egen forskrift for
kosttilskudd – virker ulogisk og forvirrende. En slik måte å bygge opp regelverket på, krever at
man har innsyn i hvordan regelverket er oppbygd, siden det ikke er et system noen vil forstå
intuitivt. Betegnende for situasjonen er det faktum at høringsbrevet gikk store deler av
kosttilskuddsbransjen hus forbi fordi bransjen trodde forskriftsendringen gjaldt berikning, og
derfor ikke kosttilskudd. Av denne grunn ble høringsfristen utsatt til 1. august.

Det kunstige i å slå disse to feltene sammen, kommer også til syne ved at ordet tilsetning av
«andre stoffer» er brukt i forskriftsutkastet. I et kosttilskudd kan godt det aktuelle stoffet
være selve hovedinnholdet i kosttilskuddet. Det er da språklig unaturlig å kalle dette en
tilsetning. For berikede matvarer er imidlertid ordet «tilsetning» det naturlige å bruke.

3. KOMMENTARER TIL DE ULIKE PARAGRAFER I FORSKRIFTSFORSLAGET

3.1. §6

Forskriftsforslaget synes å gjelde all bruk av de «andre stoffene» i eller som næringsmiddel.
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Ordet «tilsetning av» i forskrifts-forslaget, leder tanken i retning av at noe kan falle utenfor
fordi det ikke er «tilsatt», men er selve hovedingrediensen i kosttilskuddet. Det bør følgelig
klargjøres at bestemmelsen ikke bare gjelder tilsetning.

Siden forskriften definerer en gruppe stoffer («andre stoffer» som omfattes av positivlistens
virkeområde), og forbyr bruk av alle stoffer i denne gruppen så sant de ikke er positivlistet, så
er det uhyre viktig at det er klart hva «andre stoffer» er og hvilke av dem som omfattes av
positivlistens virkeområde.

I forskriftsutkastet er begge deler uklart fordi det er

 Uklart hva «andre stoffer» er

 Uklart hva kvalifiserer «andre stoffer» slik at § 7-§10 gjelder for stoffet

Bransjen har krav på at det er klart hva som forbys. Det bemerkes at en negativliste ville
gjøre det klart hva som var forbudt, både for bransjen og for tollvesenet og andre
kontrollorganer. Vi skriver mer om fordelene med en negativliste istedenfor
forskriftsforslagets positivliste i kommentarene til §7.

«Andre stoffer» må defineres. En definisjon som sier at dette er stoffer som har
ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, er alt for vag, og denne definisjonen står dessuten
ikke i selve forskriften. Hva er effekt og hva er ernæringsmessig effekt? Hva er det som skiller
«andre stoffer» fra andre næringsmidler? De aller fleste næringsmidler vil jo ha en fysiologisk
eller ernæringsmessig effekt.

Er stoffene som utgjør «andre stoffer» noe som består av bare en molekyltype, altså et
kjemisk stoff? Dette må i så fall klargjøres, særlig fordi det har stor betydning når man skal
avgjøre om renheten er 50 % eller oppkonsentrasjonen 40 ganger, noe som får betydning for
hvorvidt det «andre stoffet» faller inn under virkeområdet for positivlisten eller ikke. At
vedlegg 3 noen ganger spesifiserer hvilken kilde stoffet kommer fra, synes å peke bort fra at
det bare er en molekyltype man har i tankene, siden et molekyl jo vil være det samme
uavhengig av hvor det kommer fra. Uttrykket «oppkonsentrert 40 ganger eller mer» er også
uklart siden det ikke sies i forhold til hva. Er det ment oppkonsentrering i forhold til ikke
tørket eller tørket naturprodukt? I forhold til et annet næringsmiddel, i så fall tørket eller
ikke-tørket? Eller hva er meningen?

Uttrykket «normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv og normalt ikke brukes som
en ingrediens til næringsmidler» er også uklar. Hva betyr «normalt»? Er noe normalt brukt
dersom det ofte brukes i kosttilskudd, som jo er næringsmidler? Hvor ofte/ i hvor mange
produkter må noe brukes for å bli regnet som inntatt eller brukt «normalt»?

Det synes uhensiktsmessig at unntakene i § 6 3. ledd bokstav a og b ikke omfatter alle
planteekstrakter. Legemiddelverket vurderer urter og produkter fra urter for å vurdere om de
er legemidler. Legemiddelverket er spesialister på å vurdere urter. Det synes uhensiktsmessig
med en dobbeltregulering, hvor både legemiddelverket og Mattilsynet skal vurdere hvorvidt
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innholdsstoffene er akseptable i et produkt som ikke er godkjent som legemiddel.
Dobbelregulering her gir merarbeid både for bransjen og byråkratiet, og dessuten stor grad
av usikkerhet for bransjen. Legemiddelverket har lang erfaring med dette arbeidet, og det
kan ikke være hensiktsmessig at vurderingen av disse planteproduktene nå også skal gjøres
av Mattilsynet.

§6 siste ledd gir Mattilsynet en vid fullmakt til å forby eller fastsette restriksjoner. Eventuelle
slike senere restriksjoner må være begrunnet i vitenskapelig belegg for at stoffene innebærer
helsefare, og ikke for eksempel bare ha grunnlag i at Mattilsynet mener at et produkt er
unødvendig eller at et forbud er enklere å administrere.

3.2. §7

I § 7 innføres positivlisten, altså et forbud mot å tilsette andre stoffer fra den uklart definerte
gruppen stoffer angitt i § 6 enn de som er listet i vedlegg 3.

Vi har allerede i kommentarene til § 6 skrevet om at positivlisten gjør at det blir uklart hva
som blir forbudt, fordi det er uklart hva som er «virkeområdet for positivlisten».

Positivlisten dekker også alt for få stoffer. Det finnes stoffer som formodentlig faller inn under
«virkeområdet for positivlisten», som det ikke er forbundet helsefare med, som har vært i
bruk fra før 15. mai 1997 og som ikke står på listen. Mattilsynet er klar over dette siden de
antar at det vil komme søknader om å få nye stoffer ført inn på positivlisten. Siden det i slike
søknader må dokumenteres at stoffet har vært på markedet før 15. mai 1997, så er det ikke
nye produkter Mattilsynet regner med det vil bli søkt om.

For de stoffene som står oppført på positivlisten, er det ofte satt merkelige
maksimumsverdier. Maksimumsverdiene i vedlegg 3 er fastsatt basert på at Mattilsynet har
spurt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om det er trygt å tilsette en viss mengde.
Dersom VKM svarer at det er trygt, har dette blitt satt som maksimumsgrense. Det synes
uhensiktsmessig å basere et regelverk på verdier Mattilsynet har satt tilfeldig, eller basert på
enkelt-produkter. Maksimumsverdiene synes ikke vitenskapelig fundert. VKM har altså ikke
blitt spurt om det bør være en maksimumsverdi, og hva denne i så fall bør være. VKMs
oppgave bør være å sikre at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger.
Mattilsynets maksimumsbegrensninger i bestillingsbrevene gjør at VKM har fått et bundet
mandat.

Betingelsene som positivlisten angir for bruk av stoffene, virker også merkelig. Alle stoffene
som er tillatt i kosttilskudd er bare tillatt i kosttilskudd beregnet for voksne over 18 år. Hvorfor
er denne generelle grensen satt?

Kosttilskuddforskriften § 10 gir produsenter/importører en plikt til å melde sine produkter til
Mattilsynet. Myndighetene har valgt å ikke sette denne bestemmelsen i kraft, formodentlig
fordi et mottakssystem for meldingene ikke er opprettet. Dersom denne bestemmelsen
hadde trådd i kraft, ville Mattilsynet hatt oversikt over alle kosttilskuddsprodukter. Dermed



9/13

kunne alle produkter på markedet ha vært vurdert. Istedenfor å sette § 10 i kraft, har
Mattilsynet valgt å spørre deler av bransjen om hvilke produkter de har på markedet, og
enkelte av disse produktene har dannet utgangspunktet for positivlisten. Flere av
henvendelsene fra Mattilsynet ble ikke besvart, noe som ytterligere har bidradd til at
Mattilsynet ikke har tilstrekkelig oversikt til å lage en positivliste nå.

Dersom kosttilskuddforskriften § 10 settes i kraft, vil Mattilsynet få oversikt over produktene
på markedet. Det synes som om dette ville være en bedre vei å gå for eventuelt å lage en
positivliste, dersom det noen gang skal gjøres i fremtidig regelverk.

Mattilsynet kan når som helst lage en negativliste, eventuelt forskriftsfeste at bare visse
mengder av et spesifikt stoff kan inngå i et kosttilskudd. Bestemmelser om dette kan
plasseres i kosttilskuddforskriften, der de hører hjemme.

Det kan synes som omMattilsynet har valgt å forby en rekke stoffer og å sette
maksimumsverdier for andre stoffer uten at dette er vitenskapelig fundert. Både hvilke
stoffer som står utenfor positivlisten og hvilke mengder som forbys, synes nokså vilkårlig
bestemt. For de stoffer og mengder som dermed forbys, blir det en mangel på
forholdsmessighet. Det Mattilsynet oppnår er å pålegge virksomhetene å søke om å få bruke
disse stoffene og mengdene, og å betale for søknadsbehandlingen. Virksomhetene belastes
med en svært stor grad av usikkerhet, merarbeid og direkte utgifter. Mattilsynet har ikke
funnet noen stoffer som det er aktuelt å føre opp på en negativ-liste. Det taler for at forbudet
mot alle stoffer i positivlistens virkeområde som ikke står på positivlisten ikke avverger noen
helsefare.

Mattilsynet har ikke den nødvendige oversikt, eller har av andre grunner, laget lister som ikke
er uttømmende mht hvilke stoffer og konsentrasjoner som bør tillates. Etter vår oppfatning
er positivlisten, slik den nå foreligger, alt for ufullstendig og vilkårlig til at den bør inngå i noe
regelverk.

Vi nevner også at vi synes ikke det fremkommer klart nok at verdiene som er oppført i
vedlegg 3 er maksimumsverdier

3.3. §8

Ingen kommentar

3.4. §9

Bedriftene pålegges her en tung byrde (søke, samt lang ventetid før de vet om de kan sette
et produkt på markedet), basert på at produktet overskrider grenser som er vilkårlig satt, jf.
våre kommentarer til § 7 ovenfor.
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Virksomheten kan ta tilsetningen i bruk seks måneder etter at melding «regnes som
innlevert». DersomMattilsynet er sene med å si at søknaden er mangelfull, kan det bli
betydelig lenger tid fra opprinnelig søknad ble sendt. En bestemmelse om at dersom
Mattilsynet bruker mer enn 14 dager på å varsle virksomheten om at søknaden er
mangelfull, skal tiden frem til slikt varsel sendes trekkes fra tre- og seks-måneders-fristene,
kan her være på sin plass.

Fristene bør løpe fra når meldingen er innlevert med nødvendige opplysninger, og ikke fra
når Mattilsynet har sendt bekreftelse.

I § 9 annet ledd vises det til data som er «innsendt, vurdert og godkjent» i et annet EØS-land.
Hva som ligger i «vurdert», er uklart. Kreves det her en vitenskapelig vurdering, eller bare at
et annet lands myndighet har akseptert tilsetningen?

For fullmakten i § 9 3. ledd, gjelder det samme som er sagt om § 6 siste ledd ovenfor.

3.5. §10

For første ledd, siste setning, og andre ledd, se kommentarer for § 9.

For tredje ledd, se kommenter om § 6 siste ledd.

I følge bilag 4 i forskriftsforslaget, må det i søknaden dokumenteres at stoffenene det søkes
om ikke er «ny mat», altså at den er omsatt før 15. mai 1997. Hva med produkter som er ny
mat? Er det noen risiko for at en søknad om at disse produktene skal godkjennes som «ny
mat» vil bli avslått med begrunnelsen at produktet inneholder «andre stoffer» som ikke står
på positivlisten (bilag 3 i forskriftsforslaget)?

Hvordan skal man klare å få et produkt som allerede er godkjent som «ny mat» inn på
positivlisten som nå foreslås? Slik bilag 4 er utformet nå, er det bare mulig å søke for
produkter som ikke er «ny mat». Her må forskriftsforslaget endres slik at bilag 4 åpner for at
det også kan søkes for produkter med «ny mat»-godkjenning.

3.6. §11

For kosttilskudd er det allerede en meldeplikt etter kosttilskuddforskriften § 10 som ikke har
trådd i kraft. Det må være bedre å samle kosttilskuddsreglene på ett sted. Uansett vill det
lett virke villedende at en meldepliktsbestemmelse i kosttilskuddforskriften ikke er trådd i
kraft hvis det samtidig finnes en bestemmelse i den foreslåtte forskriften om meldeplikt.

Formuleringen «Den virksomheten som er ansvarlig for den første omsetningen i Norge av et
næringsmiddel» er uheldig siden det neppe er Mattilsynets mening å dekke
kontraktsprodusenter.
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3.7. §12

Seks måneder er en alt for kort overgangsperiode. Det dreier seg her for en stor del om
produkter som har lang holdbarhet og som derfor produseres opp i stort antall. Produktene
regnes som trygge, jf. høringsbrevet side 13: « Vi kan ikke se at overgangsbestemmelsen vil
ha konsekvenser av betydning for forbrukerne, ettersom virksomhetenes tilsetning av de
aktuelle «andre stoffene» til næringsmidler, herunder kosttilskudd, uansett må vurderes som
trygg, for at tilsetningen i det hele tatt skal være omfattet av overgangsbestemmelsen.» Det
må derfor være uproblematisk å gi en lenger overgangsperiode.

Dessuten rimer ikke fristen i § 12 med §§ 9 og 10. I § 9 gis bedriftene en rett til å ta stoffet i
bruk dersom det går mer enn 6 måneder fra Mattilsynet har sendt bekreftelse på at melding
regnes som innlevert. Men ifølge § 12 må omsetningen opphøre seks måneder etter
ikrafttredelse av forskriften.

Bedrifter som selger et produkt som skal meldes etter § 9 og som ønsker å fortsette med å
selge produktet etter forskriftsendringen, må gjennom følgende trinn før de kan selge
produktet:

a) Finne ut at produktet faller inn under forskriften, men ikke er tillatt. Selv om
forskriften gjøres klarere, kan dette være en vurdering som tar tid.

b) Bedriften må vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette markedsføringen av
produktet, gitt gebyret i § 15 og den lange perioden med usikkerhet om hvorvidt
produktet vil måtte trekkes fra markedet.

c) Skrive meldingen, med alle opplysninger Mattilsynet ber om. Små og mellomstore
virksomheter må sannsynligvis innhente ekstern eksperthjelp for å tilfredsstille
kravene.

d) Kanskje en runde med beskjed fra Mattilsynet om at meldingen er ufullstendig, med
ny innsending av melding

e) Mattilsynet må sende bekreftelse om at alle opplysningene som kreves i vedlegg 4 er
mottatt

f) Seks måneders frist etter § 9 løper.
g) Bedriften, som inntil nå ikke har visst omMattilsynet vil nekte omsetning etter

forskriftsforslagets § 9 tredje ledd, vet først nå at produktet kan selges.

Dette tar mer enn seks måneder. Også av denne grunne er fristen i § 12 alt for kort.
Tilsvarende gjelder for produkter som er søkepliktige etter § 10.

I første ledd står det at næringsmidlene kan omsettes i seks måneder etter ikrafttredelse av
forskriftsendringen, mens annet ledd sier at deretter kan produktene omsettes inntil lagrene
er tomme. Hva som her er ment er vanskelig å forstå.

3.8. § 15

Listen over stoffene i vedlegg 3 til forskriftsbestemmelsen og også verdiene for de stoffene
som er listet, er nokså vilkårlige. Det finnes stoffer som brukes lovlig i kosttilskudd i dag, som
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ikke er forbundet med helsefare og som ikke står på listen. Det fremmer ikke tillit til
myndighetene at myndighetene velger å lage en liste, for deretter å ta gebyr for alle andre
produkter som ønskes inn på listen, og da også for produkter som er i lovlig salg i dag. Ved
siden av byrden ved å måtte søke eller melde, blir det her altså også et direkte gebyr.

3.9. § 16

Mattilsynet synes å legge opp til at det kommer til å komme søknader om fortsatt bruk av
stoffer eller mengder som ikke inngår i positivlisten, og at nye stoffer etter hvert skal føres
inn i vedlegg 3. Det blir da slik at de produsentene som har et produkt som ikke har kommet
med på lista, nokså vilkårlig pålegges søknads/meldebyrden. I tillegg vil den første som
melder eller søker få en uforholdsmessig belastning i forhold til dem som etterpå kan bruke
stoffet pga den første søknaden. Dette viser at det er prematurt å lage en positivliste.

3.10. Bilag 3

Se kommentarene til § 7.

I de tilfellene hvor mengdeforholdet mellom aminosyrer er angitt (for eksempel 2:1:1), bør
det angis om mengdeforholdet gjelder vekt eller mol.

4. ER UTKASTET EGNET TIL Å OPPNÅ MÅLENE?

Kosttilskudd har hittil blitt behandlet etter prinsippet om at det er trygt dersom det ikke er
«ny mat» som mangler «ny mat»-godkjenning, dvs ikke omsatt før 15. mai 1997 og ikke
godkjent, men at enkelte stoffer er forbudt eller det er satt regler for bruken. Bedriftene
anser det som lite formålstjenlig å forlate det eksisterende systemet for å gå over til et
system som innebærer at «alt som ikke er tillatt, er forbudt» for kosttilskudd.

Utgangspunktet bør være valgfrihet, både for forbrukerne og for næringslivet. Selve det at
næringsmiddelfeltet er et felt hvor det hersker stor grad av vitenskapelig usikkerhet mht hva
som er sunt og ikke, tilsier at forbrukerne får velge de produktene som forbrukerne mener er
sunne eller som de av andre grunner velger å innta, så sant produktene ikke er funnet å være
helseskadelige. Eksempler til ettertanke, er det at vi bare forholdsvis nylig har fått kunnskap
om at mange gravide trenger ekstra tilførsel av folat og at det er mange i den norske
befolkning som har underskudd på jod eller D-vitamin. Vi kan regne med at andre slike
forhold vil bli avdekket i årene som kommer. Dette tilsier en ydmykhet i forhold til dem som i
en periode i livet ønsker å tilføre et spesielt kosttilskudd fordi de mener det hjelper dem.

Norske forbrukere har heldigvis generelt stor grad av frihet når det gjelder hvilke
næringsmidler de vil innta. Likeledes har næringslivet stor frihet mht hvilke næringsmidler de
vil tilby. Rødvin, gummigodteri og lakrisbåter er ikke forbudt, selv om det ikke er en
nødvendig del av et sunt kosthold og selv om produktene i verste fall kan være
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helseskadelige. Myndighetene regner ikke kosttilskudd som en nødvendig del av et sunt
kosthold. Men det bør være langt derfra og til å legge store hindringer i veien for
markedsføring av en produktgruppe som det er økende interesse for å bruke i befolkningen.

I høringsbrevet sies det at for høyt inntak av visse «andre stoffer» kan være forbundet med
alvorlig helserisiko og i verste fall død (side1, nederst). Dette mener vi er galt, så lenge man
snakker om normalt inntak og stoffer som ikke allerede er særskilt forbudt eller regulert i
norsk regelverk. Når det gjelder mengde, så kan jo som kjent vann være dødelig dersom det
drikkes i stor nok mengde. Vi mener altså at farlige stoffer allerede rammes av eksisterende
regelverk, dersom det foreligger kunnskap om at stoffene er farlige. Dersom samfunnet
mangler kunnskap, for eksempel om at et kosttilskudd eller annet næringsmiddel i visse
tilfeller er skadelig, kan vi vanskelig beskytte oss mot det, det være seg med positiv- eller
negativlister.

I EU regner man med at 400 såkalte «andre stoffer» brukes i kosttilskudd/næringsmidler.
Mattilsynet ønsker en forskrift hvor i utgangspunktet bare svært få «andre stoffer» står på
positivlista. Imidlertid er det jo slik at de stoffene som det dermed blir ulovlig å bruke, regnes
som trygge.

Mattilsynet mener at forskriftsendringen vil forenkle og effektivisere tilsynet med
næringsmidler. Dersom forslaget fører til at en rekke produkter, som det ikke er koblet noen
helsefare til, forsvinner fra markedet, så vil dette være en forenkling. Imidlertid er det neppe
den form for «effektivitet» samfunnet ønsker. Etter vårt syn innebærer også
forskriftsendringen et brudd på Norges plikter etter EØS-avtalen og et brudd på EØS-
vareloven. Selve søknads/meldeplikten er problematisk i så måte. Vi kan ikke se at tiltaket er
berettiget ut fra folkehelsehensyn.

Vi antar at innstrammingen som forskriftsendringen legger opp til vil gi grobunn for et ulovlig
kosttilskuddsmarked og for økt privatimport. Myndigheten vil her få et stort problem med å
vite hvor de skal sette inn ressursene. DersomMattilsyn og tollvesen skal ha like stor iver når
det gjelder å stoppe produkter med stoffer som nokså vilkårlig ikke er ført inn på positivlista,
som de bør ha når det gjelder farlige produkter, så vil dette kunne hindre innsats der det
virkelig trenges. Det vil også bli vanskeligere å nå frem overfor publikum med at ulovlige
kosttilskudd kan være farlig å bruke.

Slik vi ser det, vil Mattilsynet alltid ville måtte holde seg oppdatert om trendene i
kosttilskuddsmarkedet, I Norge og internasjonalt. Mattilsynet må skille klinten fra hveten, i
den forstand at de må vite hva som er virkelig farlig blant de ulovlige kosttilskuddene. Å forby
eller belegge med byråkrati mye som er ufarlig, bidrar ikke til folkehelsen eller til å lette
tilsynet.


